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CONTROLO DO DOCUMENTO 

 

Versão Data  de aprovação Data de publicação Descri ção 

1 02/02/2018 06/02/2018 Versão inicial 

2 22/02/2018 23/02/2018 

Alteração dos pontos 5.1. Tipologia de operações e 
13.3.Calendarização do processo de análise e decisão e 

dos Anexos II – Documentos a incluir na candidatura e III 
- Minuta de declaração de compromisso 

3 17/05/2018 17/05/2018 

Alteração dos pontos 13.3.Calendarização do processo 

de análise e decisão e 12.2. Prazo para apresentação de 
candidaturas 

4 20/06/2018 20/06/2018 
Alteração dos pontos 7. Dotação financeira do Aviso, 
13.3.Calendarização do processo de análise e decisão e 

12.2. Prazo para apresentação de candidaturas 
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A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte – NORTE2020 comunica a 
continuidade da suspensão do Aviso para apresentação de candidaturas NORTE-42-2018-13 - 
EQUIPAMENTOS SOCIAIS – Área Metropolitana do Porto, divulgado em 6 de fevereiro de 2018, 
e, consequentemente a sua alteração, considerando: 1 – A alteração do ponto 7. Dotação 
Financeira do Aviso; 2 – A continuidade da suspensão do aviso até 01 de julho; 3 – A alteração 
dos pontos 12.2. Prazo para apresentação de candidaturas e 13.3 Calendarização do processo de 
análise e decisão: 
 
 
 

1. Suspensão do Aviso de Concurso  
 

 
Por solicitação da Área Metropolitana do Porto (AMP) e considerando que aquela Entidade 
Intermunicipal está a promover um exercício de concertação com as diversas entidades 
envolvidas (Municípios, Segurança Social e IPSS), no sentido estabilizar uma metodologia de 
“territorialização” e critérios, que integre o PDCT da AMP, o Aviso de Concurso continuará 
suspenso até 01 de julho de 2018. 
 
 
 

2. Reabertura do Aviso de Concurso  
 

 
O Aviso de Concurso reabrirá a 2 de julho de 2018, com as seguintes alterações: 
 
(…) 
 

7 .  Dotação financeira do Aviso  
       
7 .1 A dotação do cofinanciamento FEDER a atribuir à totalidade das operações a selecionar no 
âmbito do Concurso abrangido pelo presente Aviso é de 6 099 474 € (seis milhões, noventa e 
nove mil, quatrocentos e setenta e quatro euros), distribuída por concelho nos termos do ponto 
seguinte. 
 
7.2 A dotação máxima do cofinanciamento FEDER a atribuir por cada concelho da AMP é de 
358.792,60€ (trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e dois euros e sessenta 
cêntimos), sendo aferida pela localização do investimento.” 
 
 
(…) 
 

12.2.  Prazo para apresentação de candidaturas  
 

O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre o dia útil seguinte à data de publicação 
do presente Aviso e as 17:59:59 horas do dia 28/09/2018. 
 
(…) 
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13.3.  Calendarização do processo de análise e decisão  
 

A decisão fundamentada sobre o financiamento a atribuir às candidaturas apresentadas é 

proferida pela Autoridade de Gestão do NORTE 2020 de acordo com o seguinte plano para 
apresentação de candidaturas, respetiva análise e comunicação da decisão aos beneficiários:  

 

 

Fases de apresentação de 
candidaturas 

Data Limite para a 

Comunicação da 

Decisão (*) 

Fase 1: 06.fev a 29.jul 2018 20.set 2018 

Fase 2: 30.jul a 28.set 2018 05.dez 2018 

 

 (*) Esta data não contempla a eventual suspensão de prazo para a apresentação de esclarecimentos, informações ou documentos 

solicitados e/ou resposta no âmbito do processo de audiência prévia de interessados.  

 

(…) 

 

Porto, 20 de junho de 2018 

O Presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2020, 

Fernando Freire de Sousa 

 


